
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

" Výrobky rýchleho občerstvenia . " 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon “). 

 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Krajina: Slovenská republika  

IČO: 37910337  

 
1. Základná identifikácia predmetu zákazky 

skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo), 

" Výrobky rýchleho občerstvenia „ ( bagety, hamburgery, šaláty, obložené chlebíčky, 

majonéza, tatárska omáčka... ) 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný slovník: CPV 15895000-8 Výrobky rýchleho občerstvenia   

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou, potraviny 
 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 

Požadovaná špecifikácia obsahu výrobkov rýchleho  občerstvenia                

              
 

Názov Popis produktu Gramáž Trvanlivosť 

Šunková bageta 110g bageta biela, 20g maslo,10g  horčica, 40g 

šunka, 20g steriliz.uhorky a 20g  kápia, 20g čínska 

kapusta  

240g 5 dní 

Syrová bageta 110g bageta cereálna, 20g  maslo, 10g horčica, 40g 

syr, 20g steriliz.uhorky a 20g kápia, 20g čínska 

kapusta 

240 g 5 dní 

Salámová bageta 110g  bageta sójová, 20g maslo, 10g horčica, 40g 

malokarpatská saláma, 20g varené vajce, 10g 

steriliz.kápia, 10g čínska kapusta 

220 g 5 dní 

Lahôdková 

bageta 

110g bageta biela, 40g šalát pochúťkový, 20g 

šunka, 20g syr, 20g varené vajce, 10g  

steriliz.uhorky a 10g  kápia,  20g čínska kapusta 

250 g 5 dní 

Bageta s údenou 

krkovičkou 

110g bagetakornspitz, 20g  údený syr, 40g údená 

krkovička, 20g varené vajce, 10g majonéza, 10g 

chren,15g  steriliz.uhorky a15g  kápia 

240 g 5 dní 

Kuracia  bageta 110g bageta biela, 10g dressing, 65g kuracie prsia 

v trojobale, 25g steriliz.kukurica a.15g kápia, 15g 

čerstvá paprika  

240 g 5 dní 

Bageta syrová 

špeciál 

110g bageta sójová, 10g  tavený syr, 10g  maslo, 

20g  údený syr, 20g syr rival, 20g syr camembert, 

15g sterilizovaná kápia,  15g čínska kapusta 

220 g 5 dní 

Bageta klasik 110g bageta sójová,  20g bylinkové maslo, 20g syr 

neúdený, 20g  šunka, 20g saláma malokarpatská, 

20g varené vajce, 15g sterilizovaná kukurica, 15g 

čerstvá paprika 

240 g 5 dní 



Obložený chlebík 

so šalátom 

sendvič, zemiakový šalát, šunka, varené vajce, 

čerstvá uhorka, paradajka 

80g 2 dni 

Obložený chlebík 

so šunkou a 

syrom 

sendvič, maslo, šunka, tvrdý syr, čerstvá uhorka, 

paradajka 

80g 2 dni 

Obložený chlebík 

so salámou 

sendvič, maslo, suchá saláma, tvrdý syr, varené 

vajce, čerstvá uhorka, paradajka 

80g 2 dni 

Obložený chlebík 

so syrom 

sendvič, maslo, tvrdý syr, varené vajce, čerstvá 

uhorka, paradajka 

80g 2 dni 

Pochúťkový šalát výrobná saláma, sterilizované : uhorky, hrach, 

cibuľa,, majonéza, ocot, cukor, korenie, soľ, 

horčica, worchester,  

1 kg 5 dní 

Vajíčkový šalát varené vajce, majonéza, varené zemiaky, 

sterilizované : uhorky, cibuľa, horčica,, soľ, ocot, 

cukor 

1 kg 5 dní 

Feferónový šalát sterilizované : feferóny, paprikové rezy,  kápia,  

hrach,  cibuľa,, olej, korenie, soľ, cukor, worchester 

1 kg 5 dní 

Bulharský šalát výrobná saláma, sterilizované: kápia, lečo, cibuľa,, 

olej, rajčiakový pretlak, víno červené, cukor, soľ, 

cesnak, ocot, worchester 

1 kg 5 dní 

Kapustový šalát výrobná saláma, majonéza, sterilizovaná : červená 

kapusta, cibuľa 

1 kg 5 dní 

Lahôdkový rožok  rožok standard, pochúťkový šalát, vajce varené, 

paradajka, paprika 

120 g 3 dni 

Rožok s nárezom rožok standard, maslo, šunka 80 g 5 dní 

Hamburger 90g hamburgerová žemľa, 20g horčica, 

sterilizované : 10g uhorky, 20g cibuľa,  10g  kečup, 

20g syr tvrdý, 15g kapusta čínska,  60g kuracie 

hamburgerové mäso 

245g 5 dní 

Majonéza olej, voda, past.vaječný žĺtok, škrob, cukor, ocot, 

horč.semeno, kys.citrónová, stabilizátor, kyselina 

sorbová, antioxidant E 382 

1kg 5 dní 

Tatárska omáčka majonéza, ster. uhorky, cibuľa 1 kg 5dní  

 
 

 

3. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 
 

3.1.    Výrobky rýchleho občerstvenia musia byť dodávané v akosti a kvalite I. triedy, v deň  

ich výroby. 

  

3.2.  Vrátane dopravy na miesto plnenia, v pracovných dňoch v pondelok až piatok a sobotu 

na základe vzájomnej dohody v čase od  04,30 – 09,00,00 hodine, pri obdržaní objednávky 

pracovný deň pred realizovaním dodávky do 12,00 hod podanej elektronicky e-mailom.  

  

3.3.   Dodavateľ predloží  potvrdenie – rozhodnutie že výrobky rýchlého občerstvenia  

pochádzajú zo schválených prevádzkarní Štátnej veterinárnej a potravinovej správa Slovenskej 

republiky. 

  

3.4. Dodávateľ do 3 pracovný dní po ukončení verejného obstarávania oznámi objednávateľovi 

na e- mail: stravovanie@aos.sk, osobu zodpovednú za plnenie predmetu zákazky, telefonický 

a  e-mailový kontakt na zasielanie objednávok. Uvedené je možné vložiť do dokumentov 

zákazky cez portál na   www.ezakazky.sk  

 



3.5. Dodávateľ do 3 pracovných dní po ukončení verejného obstarávania doručí obstarávateľovi        

podrobný rozpis cenovej ponuky (Príloha č. 1). Ceny uvedie za mernú jednotku  bez DPH a s 

DPH, ako aj cena celkom z požadovanými množstvami s DPH a bez DPH.   

 

3.6 Dodávateľ do 3 pracovných dní po ukončení verejného obstarávania doručí obstarávate-

ľovi   podpísanú VÝZVU NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  a Prílohu č. 1 na znak 

súhlasu s požiadavkami súvisiacimi s predmetom zákazky.    

    

3.7. Predmet obstarávania bude dodávaný na základe čiastkových objednávok. 

 

3.8. Odberateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom rozsahu. Celkové množstvo jednotlivých 

druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá 

bližšie špecifikuje v jednotlivých čiastkových objednávkach v závislosti od počtu 

spravovaných a       podobne. Uvedené množstva sú predpokladané. Skutočný objem tovaru 

môže byť       nižší/výžší - v závislosti od reálnej potreby objednávateľa.   

 

3.9. Odberateľ zašle objednávky pracovný jeden dneň pred realizovaním dodávky do 12,00 hod 

podanej elektronicky, faxom alebo e-mailom. 

 

3.10 Dodávanie výrobkou rýchlého občerstvenia musí splňať platným právnym predpisom, 

veterinárnym a hygienickým normám., ako aj  zákona o potravinách. č.152/1995 Z. z.  

 

3.11. Výrobky rýchlého občerstvenia musia byť dodané vo vozidlách spĺňajúcich právne 

predpisy Slovenskej republiky a EU. 

 

3.12. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných          

objednávok objednávateľa dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe       

potvrdeného dodacieho listu. 

  

3.13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je       

objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške       

0,15% z kúpnej ceny tovaru, z ktorého sa predávajúci omeškal a to za každú aj  započutú hodinu 

omeškania s dodaním tovaru.   

 

3.14. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním 

výrobkou rýchlého občerstvenia do miesta plnenia.  Množstvo je možne spresniť a navýšiť  

najviac však do výšky 15.000,00 € bez DPH. 

 

3.15. Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné obdobie.  

Ceny sa môžu upraviť  v súlade so zákonom č. 91/2019 Z .z.  

 

3.16. Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe       

faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví po dodaní tovaru. Lehota na úhradu kúpnej ceny je v súlade 

so zákonom č. 91/2019 Z.z.  

Faktúra a dodací list musia mať čitateľne vyplnené všetky časti   predpísaného tlačiva, napr. 

číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum      splatnosti,  množstvo a akosť tovaru, 

cenu za mernú jednotku, bez DPH a s DPH.  

 

 



3.17. Uznané reklamované kvalitatívne vady dodávateľ odstráni bezplatnou výmenou vadného    

tovaru do 2 hodín od uznania reklamácie a kvantitatívne vady do 2 hodín od uznania        

reklamácie.  

 

3.18. Ak pochybí dodávateľ či už v kvalitatívnom alebo kvantitatívnom množstve a pri akútnej 

potrebe vráteného tovaru si objednávateľ vyhradzuje právo na zakúpenie tovaru u iného 

dodávateľa. Dodávateľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi v prípade rozdielu ceny tento rozdiel 

uhradiť. 

 

3.19. Objednávateľ je oprávnený si uplatniť voči dodávateľovi jednorazovú  pokutu vo výške 

1.500,- EUR (slovom tisícpäťsto EUR), ak dodávateľ podstatným spôsobom poruší podmienky 

tejto VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU „ Výrobky rýchleho 

občerstvenia", alebo svojvoľne ukončí plnenie predmetu obstarávania.  

 

3.20. Odstúpenie od plnenia predmetu verejného obstarávania zo strany objednávateľa je možné 

v prípade podstatného porušenia tejto VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONUKY NA 

ZAKÁZKU záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, akosti, alebo termíne podľa tejto 

dohody. 

- neodstránenie vád tovaru predávajúcim v lehote dohodnutej na vybavenie reklamácie. 

- opakovaná reklamácia tovaru. 

 

3.21. Odstúpenie od plnenia predmetu verejného obstavateľa pred uplynutím doby platnosti 

tejto VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU je možné  vypovedať každou 

zo zmluvných strán v 3-mesačnej výpovednej lehote, aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

písomnej výpovede. 

 

3.22. Záručná doba musí byť vyznačená v súlade s platnou legislatívou na uvedený druh tovaru             

a  neuplynula viac ako 1/5.  

 

4. Miesto dodávky 

a) presná adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: 

     Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš 03101  

b)  meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu 

zákazky, telefónne číslo,  e-mailová adresa:    

  tel. č.: 0960 422670, e-mail: dušan.gona@aos.sk, Ing Dušan Goňa  

c) požadovaný termín pre plnenie dodávky do vyčerpania finančných prostriedkov  

 

Predpokladaná hodnota zákazky do: 15.000,- Eur bez DPH  

 

 

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami  

 

5.1 Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje 

prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, 

nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a 

komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo 

uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať 

mailto:dušan.gona@aos.sk


elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja 

ezakazky na portáli www.ezakazky.sk, 

5. 2 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa 

zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom 

elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.  

5.3 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie 

doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na 

portáli www.ezakazky.sk. 

5.4 Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta 

záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.  

5.5 Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného 

obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) 

resp. informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu 

resp. informácie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál 

www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, 

alebo záujemcu/uchádzača. 

5.6 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej 

republiky, t.j. slovenský jazyk. 

 

6. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Pracovná doba verejného obstarávateľa pre postup tohto verejného obstarávania je od 06.00 

hod. do 14.00 hod.  
  

7. Dátum, miesto a čas: 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.08.2021 do 08:00 hod. Ponuku doručte v 

lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky 

„Výrobky rýchleho občerstvenia".  Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií 

vložte do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. 
 

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 

prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača na prvom mieste, vyhodnotí sa 

následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí. Pokiaľ uchádzač umiestnený 

na prvom mieste v novozostavenom poradí nebude spĺňať podmienky účasti, vyhodnotí 

ďalšieho uchádzača v poradí, až uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom 

poradí bude spĺňať podmienky účasti. 
 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

P.č. Názov tovaru 

cena celkom 

bez DPH v 

EUR 

DPH v EUR Cena celkom 

S DPH v EUR 

 

1 
Výrobky rýchlého občerstvenia podľa 

prílohy. 
 

  

 

  Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.  

 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/

